
Planowanie kariery dla osób po 50. roku życia: aktywne kroki, które pozwolą ci przewodzić 

Wprowadzenie: ostatnia granica 

Świat pracy może być trudny i wymagający, a jak sugeruje powyższy cytat, wymaga aktywnego 

podejścia, jeśli chcesz przetrwać i dobrze się rozwijać. Zatem aktywne planowanie kariery jest ważne 

na każdym etapie życia, ale koncentracja tego, co jest na nim napisane, koncentruje się w pewnym 

stopniu na wczesnych latach. Takie planowanie ma jednak szczególne znaczenie również później, więc 

tutaj patrzymy na lata po pięćdziesiątce, a zatem również na związek między pracą a emeryturą. Zanim 

przejdziemy dalej, przyjrzyjmy się ogólnemu procesowi, ocenie i analizom, które mogą stanowić 

podstawę dla kierunku, w którym chcesz iść, coś, o czym chcesz być tak samo jasny w wieku około 

pięćdziesięciu lat, jak w dowolnym innym momencie. 

Dokonanie udanej kariery 

Ostrzeżenie: odszedł stary świat bezpieczeństwa pracy, miejsc pracy na całe życie, wyznaczone drabiny 

awansu oraz sukcesywnie rosnących sukcesów i nagród, zastąpiony mniej atrakcyjną rozmową o 

redukcji zatrudnienia, zwolnieniach, skróconych godzinach pracy, telepracy i karierach w portfolio. 

Mnóstwo takich zmian i jedyne, czego można być pewnym, to to, że przyszłość przyniesie więcej zmian. 

Nie jesteśmy już w Kansas i czekanie na „powrót do normalności” po prostu nie wchodzi w grę. Nikt 

nie może zagwarantować sobie udanej kariery, ale każdy może w pewnym stopniu wpłynąć na swoje 

perspektywy. Rzeczywiście, jest to coś, na co na pewno chcesz wpłynąć; szczególnie biorąc pod uwagę 

czas, który spędzamy w pracy, który z pewnością chcemy sprawiać jak najwięcej przyjemności i 

satysfakcji. Jeśli zbliżasz się do pięćdziesięciu lat lub więcej, wiesz coś o tym i zaczyna się wiersz w 

piosence Johna Lennona: Życie jest tym, co dzieje się, gdy tworzysz inne plany, prawdopodobnie także 

dzwoni. Zawiera bolesną myśl. Być może nie ma gorszej sytuacji niż spojrzenie wstecz i powiedzenie 

sobie: „jeśli tylko…” Dlatego w trakcie kariery należy zawsze pamiętać o planowaniu kariery i z 

pewnością istnieje niebezpieczeństwo, że stracimy koncentrację na tym z wiekiem. Tak więc w 

konkurencyjnym środowisku pracy, bez sztywnej, z góry ustalonej drabiny kariery, kariery wymagają 

planowania: ale jak? Zła wiadomość jest taka, że nie ma magicznej formuły. Możesz jednak coś zmienić, 

pracując nad tym. Najpierw musisz wiedzieć, czego chcesz, a to wymaga poważnej i systematycznej 

samoanalizy, gdy zaczynasz tę książkę, warto przypomnieć sobie podstawy myślenia związanego z taką 

recenzją. Ponieważ z czasem zmieniają się okoliczności, warto od czasu do czasu to sprawdzić. 

Decydowanie o przyszłości. Istnieje kilka przydatnych etapów myślenia: 

• Oceń swoje umiejętności: na tym etapie kariery możesz być zaskoczony, jak wiele masz, na przykład: 

komunikacji, wywierania wpływu, zarządzania (ludźmi lub projektami), rozwiązywania problemów, 

kreatywności, umiejętności społecznych, liczenia i innych umiejętności specjalnych ( wszystko od 

języków po użycie komputera) 

• Oceń swoje wartości pracy: tutaj powinieneś wziąć pod uwagę takie czynniki, jak: silna potrzeba 

osiągnięcia, potrzeba wysokiego wynagrodzenia, wysokie wymagania dotyczące satysfakcji z pracy, 

lubienie robienia czegoś „wartościowego” lub chęć bycia kreatywnym. Plus inne czynniki, od 

możliwości podróży po bycie niezależnym lub częścią zespołu 

• Oceń swoje cechy osobowe: czy jesteś ryzykantem, innowatorem czy kimś, kto może pracować pod 

presją? Zastanów się, jaką jesteś osobą i jak te cechy wpływają na twoją sytuację w pracy. 

• Oceń swoje cechy niezwiązane z pracą: czynniki takie jak zobowiązania rodzinne, gdzie chcesz 

mieszkać i ile czasu spędzasz poza domem 



• Dopasuj swoją analizę do wymagań rynku: innymi słowy zastanów się, jak dobrze Twoje ogólne 

możliwości i cechy pasują do możliwości rynkowych. Pozwala to uniknąć szukania trasy, która jest 

skazana na zagładę przed jej rozpoczęciem. Jeśli cokolwiek ma związek z komputerami, powiedzmy, 

rzuca cię, musisz albo nauczyć się, albo unikać obszarów pracy zależnych od wysokiego poziomu 

umiejętności obsługi komputera. 

Uwaga: spróbuj przewidzieć, jak twoje uczucia mogą się zmienić w przyszłości, na przykład podróż 

może być czymś, na co jesteś bardziej przygotowany, jeśli rodzina dorośnie i opuści dom. 

Dzięki takiemu myśleniu możesz wyznaczyć jasne cele; stare powiedzenie, że jeśli nie wiesz, dokąd 

zmierzasz, pójdzie jakaś droga, nigdzie nie jest prawdziwsze. Następnie - zawsze celuj wysoko. Zawsze 

możesz wymienić, ale możesz odnieść większy sukces niż myślisz. Na pewno przygnębiające jest 

przeoczenie czegoś, nie dlatego, że jest to nieosiągalne, ale dlatego, że nie próbujesz - lub 

wystarczająco mocno - do tego. Następnie zaakceptuj, że to, co sprawia, że aktywne zarządzanie 

postępami w Twojej karierze jest skuteczne, leży w szczegółach. 

Postrzeganie jest rzeczywistością 

Oczywiście postęp w dowolnym momencie jest w znacznym stopniu zależny od wyników pod 

względem osiągania wyników. Jeśli nie dostarczysz, nie będziesz miał szans na to, że będziesz w stanie 

poradzić sobie z większością, a promocja i nowe możliwości mogą słusznie przywoływać cię. Ale jest 

więcej. Rozważ przykład: ktoś jest proszony o zarządzanie projektem. Jest to ważne, wieloaspektowe i 

ma się na nim wiele do powiedzenia. Mogą mieć wszystkie niezbędne cechy, wykonują niezbędne 

prace przygotowawcze, są dokładne - równoważąc wszystkie różne i prawdopodobnie sprzeczne 

kryteria - i opracowują solidny plan. Jak na razie dobrze. Następnie są proszeni o przedstawienie go 

Zarządowi. Ale prezentacja nie jest mocną stroną każdego. Są zdenerwowani, niepewni, jak się 

przygotować, odłóż albo trzymaj się wyznaczonego czasu i to, co robią, okazuje się mniej niż 

imponujące. Co się dzieje? Czy ludzie mówią „Nieważne, to był solidny plan”? Nie. Znacznie bardziej 

prawdopodobne, że uważają, że same pomysły są podejrzane i być może działają odpowiednio, 

przedstawiając pomysł zostało zawieszone lub zwolnione. A co stanie się następnym razem, gdy taki 

projekt będzie musiał zostać przydzielony? Zainteresowana osoba nigdy nie jest brana pod uwagę. 

Wpływ na ich prawdopodobną karierę jest dość oczywisty. To ważny punkt. Wiele umiejętności można 

słusznie opisać jako umiejętności zawodowe - nie tylko same w sobie ważne do wykonywania 

skutecznej pracy, ale także do tego, jak ludzie są postrzegani i jak się rozwijają. 

Zarządzanie karierą - podejmowanie inicjatywy 

Dlatego istnieje długa lista umiejętności, które należy rozpatrywać w ten sposób. W wielu pracach 

obejmują one: 

• Wszystkie aspekty zarządzania ludźmi 

• Prezentacja i pisanie tekstów biznesowych 

• Umiejętność liczenia, a obecnie także umiejętności obsługi komputera 

• Bardziej ogólne umiejętności, takie jak dobre zarządzanie czasem i, oczywiście, specjalistyczne 

umiejętności techniczne związane ze specjalistycznymi dziedzinami, takimi jak inżynieria. 

Wiele takich umiejętności odnosi się do aspektów komunikacji, choć najważniejsze mogą się różnić i 

odnosić się do każdej pracy. Podobnie, musisz skupić się na procesach i celować - i organizować - aby 

jak najlepiej wykorzystać ocenę pracy, rozwój i szkolenie we wszystkich ich różnych formach. Ponadto 



istnieje wiele innych czynników, które wpływają na Twoje postępy, na przykład kontakty i relacje. 

Niektóre osoby wydają się szczególnie dobrze połączone. Ale tak się nie dzieje. 

Prawdopodobnie nad tym pracują: łączą się świadomie i systematycznie. I to pomaga. 

Utrzymanie inicjatywy 

Aktywny karierowicz nie polega na szczęściu (być może tylko na tym można polegać w celu wyjaśnienia 

sukcesu innych!), Chociaż skorzysta z każdej pomyślności, która się wydarzy. A ich planowanie i 

pozytywne podejście do procesu zwiększają prawdopodobieństwo, że mogą to zrobić. Aby 

zmaksymalizować ciągły sukces zawodowy, konieczne jest wszechstronne podejście do tego, co 

zasadniczo stanowi kampanię przez całe życie. Ci, którzy - być może nie osiągając wszystkiego, czego 

chcą - zbliżają się do swojego ideału: 

• Nie pozostawiaj kamienia niewzruszonego i spójrz na każdy szczegół ich pracy zawodowej pod kątem 

konsekwencji zawodowych 

• Zastanów się, co chcą robić, stawiaj sobie jasne cele i systematycznie pracuj nad zarządzaniem karierą 

• Traktuj różnorodność działań stanowiących aktywne zarządzanie karierą jako integralną część życia. 

Jest to prawdą w jednej dużej organizacji i jeśli - realistycznie - widzisz swoją pracę zmieniającą się kilka 

razy w czasie, zarówno u obecnego pracodawcy, jak i poza nim. Najczęściej udane kariery nie mają 

miejsca; Są wykonane. Rozpoznaj to, podejmij działania i postrzegaj sukces zawodowy jako coś, co leży 

przede wszystkim na tobie. Przede wszystkim trzymaj się tego - bez względu na to, jak udany byłeś 

dotychczas, chcesz, aby twoje osiągnięcia były kontynuowane. W tekście tego przeglądu założono, że 

czytelnik osiągnął udaną karierę i że teraz zadaniem jest upewnienie się, że tak będzie i bezproblemowo 

połączyć się z dowolnym rodzajem emerytury, który przewiduje się tak atrakcyjnym. być może 

zrelaksować się, zrelaksować i odpocząć w końcowych momentach formalnej kariery, tak naprawdę 

trzeba być uważnym i patrzeć w przyszłość. Potrzebujemy tutaj być na bieżąco, poszerzać i utrzymywać 

umiejętności, planować z wyprzedzeniem, a także myśleć o sytuacjach kryzysowych i możliwych 

zmianach kierunku. W tym celu wszystko jest uporządkowane w tej kolejności, kończąc na krótkiej 

sekcji, która patrzy w przyszłość, prosto w przejście na emeryturę. To, należy powiedzieć, może być 

szokiem: pewnego dnia pracujesz na pełny etat, następnego… nic. To może być to, czego chcesz i 

możesz mieć mnóstwo hobby i tym podobnych, abyś był zajęty; ale jeśli chcesz bardziej stopniowego 

przejścia lub innych działań (płatnych lub nie), które będą Cię podejmować w ciągu najbliższych kilku 

lat, osiągnięcie tego może wymagać planowania. Biorąc pod uwagę tempo zmian na świecie i w miejscu 

pracy, być może pierwszą rzeczą jest zapewnienie, abyś był na bieżąco z obecną pracą i nie zaczął się 

cofać z powodu niedoboru umiejętności. 

Przetrwanie i rozwój: ciągły rozwój 

Jak wynika z powyższego cytatu, nigdy nie ma czasu, aby ktokolwiek z nas mógł powiedzieć, że nie 

musimy się już więcej uczyć, rezygnować z rozwoju i spoczywać na laurach. Żyjemy w szybko 

zmieniającym się świecie, a miejsce pracy jest tego najlepszym przykładem. Może być konieczne: 

• Naucz się nowych rzeczy (jak większość z nas musi w dziedzinie technologii) 

• Utrzymuj, rozszerzaj i doskonal umiejętności 

• Dostosuj to, co wiesz, do różnych okoliczności. 

Nigdy nie możesz pozwolić, by status quo sprawiło, że się ukryłeś. Na późniejszych etapach kariery 

niezwykle ważne jest, aby być na bieżąco z aktualną pracą i nadal patrzeć na rozwój, i robić to teraz w 



świetle długoterminowych planów. Konieczne może być dostosowanie tego, co robisz, w świetle 

zmieniających się okoliczności. Załóżmy, że piszesz genialne raporty, robiłeś to przez całą swoją karierę, 

ale nowy szef chce, aby wszystko było znacznie krótsze lub aby raport początkowy został sporządzony 

w formie prezentacji. Musisz dopasować się do nowych sposobów, a jednocześnie osiągnąć 

doskonałość. Musisz jednak dokładnie przemyśleć zmiany, czasem zmiana może faktycznie zmniejszyć 

skuteczność. Wszelkie takie przypadki należy obejść. Przykładem jest wszechobecny PowerPoint 

używany obecnie niemal powszechnie do prezentacji. Jest to cudowna rzecz i działa bardzo dobrze, ale 

wydaje mi się, że wyhodowała ona pokolenie użytkowników, z których wielu obecnie tworzy 

prezentacje, które są wadliwe lub nawet bezbłędne. Wszyscy możemy wyczarować wizje takich 

prezenterów, którzy czytają masowo długi tekst ze slajdu, odwracając się od grupy. Ludzie czytają sobie 

o wiele szybciej niż ktokolwiek może czytać na głos, więc spędzaj połowę czasu na czekaniu na 

prezentera. Odłożenie całej wiadomości w formie slajdu, jako zachęta do tego, co powiedzieć 

publiczności, jest złym odruchem. Niestety, dygresję, ale warto poświęcić czas na ocenę, w jaki sposób 

należy dostosować się do nowych sposobów. Ocena pracy odnosi się bardzo bezpośrednio do rozwoju, 

choć nie jest to jedyna zachęta do tego, aby rozwój miał miejsce. Zapewniamy, że dalszy postęp w 

Twojej karierze oznacza bycie zdolnym do pracy teraz, a także pod względem różnych rzeczy, które 

możesz zrobić w przyszłości. Rozwój jest procesem ciągłym. Rozwój można traktować jako coś, co 

organizacja (lub twój szef) robi dla ciebie (od czasu do czasu). W tym świetle czasem może nie być to 

wielka pomoc, czasem przydatna, a czasem spreparowana. Lepiej jest uważać rozwój za osobistą 

odpowiedzialność, za coś, co się dzieje, niż za coś, co się wam życzy; jest to szczególnie prawdziwe, jeśli 

chcesz, aby następnie zrobić coś, co pomoże ci w karierze w perspektywie krótko- i długoterminowej, 

a nie tylko skupić się na bieżącej roli i obowiązkach. Tak więc samorozwój, jak moglibyśmy to nazwać, 

oznacza proces ukierunkowany na poprawę: aby pomóc ci lepiej pracować teraz, ale z myślą o 

przyszłości. W kontekście pracy oznacza to z kolei cel poprawy konkretnej wydajności pracy, a tym 

samym włączenie lub rozszerzenie umiejętności, które to umożliwiają. Wiele z tego, co już 

powiedziano, sugeruje, dlaczego taki proces jest konieczny, tutaj badamy coś ze szczegółów, w jaki 

sposób można go zrealizować. Potrzebuje czegoś więcej niż „dobrej intencji”. Aby być skutecznym, 

proces musi być: 

• Świadomie wszedł w życie 

• Dobrze zaplanowany 

• Systematycznie wykonywane 

• Koncentruje się na jasnych celach i ma na celu rzeczywistą i namacalną różnicę. 

To powiedziawszy, należy od razu uznać, że obok konkretnych celów są - powinny być - bardziej 

osobiste i niematerialne. Jednym z rezultatów dobrego samorozwoju jest to, że może uczynić twoją 

pracę bardziej interesującą, satysfakcjonującą i zabawną. I to może również pomóc w 

długoterminowym rozwoju kariery, ogólnym awansie i przygotować scenę dla końcowych etapów 

kariery. 

W pracowitym życiu takie działanie, jak samorozwój, nie może być obowiązkiem, a zwłaszcza 

niemożliwym, dlatego podejście do niego musi sprawić, że będzie to wykonalne. Z pewnością w 

dzisiejszym środowisku pracy spędzanie czasu na samorozwoju nie jest dobrą opcją, jest czymś do 

zrobienia, jeśli czas na to pozwala: jest to koniecznością. Od tego zależy Twój obecny sukces, 

bezpieczeństwo i przyszły dobrobyt; jedynym pytaniem jest, ile aktywności jest konieczne i co to 

powinno być? Odpowiedź na to częściowo wynika ze zrozumienia i wykorzystania procesu rozwoju. 

Charakter procesu rozwoju 



Nie ma magicznej formuły, wiele różnych rzeczy może przyczynić się do udanego samorozwoju, a to 

decydując o kombinacji tego, co robisz, najpierw wpływasz na swój ostateczny sukces. 

Myślenie o rozwoju 

Pamiętaj, że rozwój może kiedykolwiek zrobić tylko trzy rzeczy: 

• Pogłębianie wiedzy: dzięki temu możesz dowiedzieć się wszystkiego, co jest potrzebne w pracy, od 

wiedzy ogólnej po działanie produktu Twojej firmy; liczy się zarówno zasięg, jak i głębokość twojej 

wiedzy 

• Rozwijanie umiejętności: wprowadzanie Cię w nowe umiejętności, utrzymywanie, doskonalenie lub 

udoskonalanie swoich umiejętności we wszystkim, od podstawowych technik w czymś takim jak 

negocjacje do specjalistycznych umiejętności obsługi komputera, które mogą być potrzebne do 

wdrożenia 

• Zmień postawy: nauka może zmienić sposób myślenia o rzeczach, chociaż może to potrwać dłużej niż 

przyjęcie nowych umiejętności. Na przykład, coś takiego jak efektywne zarządzanie czasem, jest w 

równym stopniu kwestią podejścia do niego (i nawyków, które rozwija), jak niewolniczego 

przestrzegania technik. 

Następnie, jeśli twój rozwój zamierza coś zmienić, dwie inne rzeczy są kluczowe: 

• Musisz przeznaczyć trochę czasu na samorozwój. Nie musi to być nadmierne lub niemożliwe do 

zarządzania, ale musi tam być i musi być regularnie udostępniane. 

• Aplikacja jest równie ważna. Na świecie jest cała różnica między przeglądaniem książki, aby wziąć 

prosty przykład, abyś mógł powiedzieć, że to zrobiłeś, i czytać ją uważnie, studiować ją przez nieco 

dłuższy okres, robić notatki i być może również postanawia w związku z tym podjąć pewne działania. 

W wielu miejscach pracy dowody na to, czy są dobre czy złe, są jasne. Chociaż niektóre działania 

rozwojowe mogą wynikać z bardziej ogólnego „spojrzenia w przyszłość”, większość z nich będzie 

pochodzić z analizy obecnej sytuacji. Menedżerowie są odpowiedzialni za monitorowanie wydajności 

swoich pracowników, a systematyczne podejście do nich można również zastosować do siebie. 

Zastanów się nad procesem formalnym (jak twój kierownik może podchodzić do niego z myślą o Tobie); 

można wyróżnić następujące etapy: 

• Przeanalizuj opis stanowiska: umożliwia przegląd poziomów wiedzy i umiejętności, których wymaga 

dana praca, oraz postaw wymaganych od osoby, która to robi. Stanowi to idealną i aktualną pozycję i 

na tym etapie nie jest powiązany z osobą, która aktualnie wykonuje pracę 

• Zbadaj osobę: pozwala to spojrzeć, obok ideału, na obecną sytuację. W jaki sposób wiedza, 

umiejętności i postawy poszczególnych osób zestawiają się z wymaganiami pracy? Informacje te 

pochodzą z obserwacji osoby, jej wyników i wyników. Ocena formalna jest kluczową częścią tego, 

podobnie jak inna, mniej formalna ocena 

• Spójrz w przyszłość: zanim dojdziesz do jakichkolwiek wniosków z opisanego do tej pory procesu, 

musisz również myśleć z wyprzedzeniem, ponownie koncentrując się na pracy, a nie na jednostce. Jakie 

będzie zapotrzebowanie na pracę w przyszłości, które będzie się różnić od obecnej sytuacji? Jakie 

zmiany - w organizacji, technologii, na rynku (na przykład wpływające na konkurencję lub oczekiwania 

klientów) i inne - nadchodzą? Jak wpłyną na twoje plany? W szczególności, jakie nowe umiejętności, 

wiedza lub postawy będą potrzebne i jak istniejące będą musiały się zmienić? 



• Zdefiniowanie luki: razem dwa czynniki wynikające z powyższego mogą zdefiniować lukę: połączenie 

wszelkich braków w obecnych poziomach kompetencji oraz konieczność uzupełnienia tego w 

przyszłości. Jest to tak zwana luka rozwojowa (lub treningowa) i opisuje obszar, w którym rozwój musi 

być ukierunkowany na każdą osobę. Oczywiście wyprodukowany obraz może być w porządku; 

natychmiastowe działania mogą nie być konieczne. W tak dynamicznym środowisku rzeczywistość w 

danym momencie jest jednak najbardziej prawdopodobna, że pewne działania - większe lub mniejsze 

- są w rzeczywistości konieczne; możliwości (planowanych) zmian w przyszłości 

zwiększ to prawdopodobieństwo. Jeśli tak, potrzebny jest plan działania w celu wdrożenia. Ponowne 

przeglądanie tego systematycznie zapewnia proste podejście do listy kontrolnej, co należy zrobić: 

• Wymień, co należy rozwiązać: cokolwiek zostanie zidentyfikowane, od drobnych spraw, które 

wymagają jedynie niewielkiego wkładu, do rozwoju nowych umiejętności, do których należy podejść 

od samego początku 

• Oceń listę pod względem priorytetów: w większości organizacji zasoby, to znaczy czas (w tym twój), 

pieniądze i zasoby szkoleniowe i udogodnienia, są skończone. Jest mało prawdopodobne, aby możliwe 

było zrobienie wszystkiego, co może być pożądane natychmiast, i niemożliwe jest wybranie tego, co 

będzie pierwsze lub które powinno zostać przełożone bez jasnego przemyślenia priorytetów 

• Określ czas: po ustaleniu priorytetów należy rozważyć, kiedy należy coś zrobić: co jest pilne? Co 

można przełożyć bez powodowania problemów i co można rozwiązać w części? (Być może wcześniej 

coś zostało zrobione, ale zaplanowano także kontynuację i ukończenie zadania szkoleniowego później 

- coś, co może ułatwić sprzedaż menedżerowi) 

• Zastanów się nad najodpowiedniejszą metodą: czynnik ten musi być dość ściśle powiązany z czasem. 

Po ustaleniu listy pożądanych działań rozwojowych i ustalonych priorytetów, następną rzeczą jest 

zastanowienie się, w jaki sposób podejdzie się do czegoś (kurs, projekt, cokolwiek) 

• Oblicz koszty: zawsze jest to ważna kwestia i realistycznie może wiązać się z pewnym kompromisem 

i wyważeniem różnych podejść; kiedy inicjujesz różne rzeczy, zastanawiasz się, kto ma zapłacić, biorąc 

pod uwagę - ciebie lub organizację 

• Link do planu działania: wynik netto tych obrad musi zostać udokumentowany i przekształcony w 

kroczący plan, który określa, co zostanie zrobione, w jaki sposób, kiedy i kto będzie zaangażowany. 

W ten sposób można rozważyć, opracować i zaplanować działania szkoleniowe i rozwojowe na 

podstawie, która ma sens. Takie rozważanie musi: 

• Ściśle powiązane z kwestiami operacyjnymi 

• Łącz i łącz w razie potrzeby z dowolnym odpowiednim działem centralnym lub kierownikiem (np. 

Kierownikiem szkolenia) - nie tylko w celu wykorzystania ich doświadczenia i wiedzy specjalistycznej 

• I zawsze odnoszą się do twoich przemyśleń na temat rozwoju kariery zawodowej wynikających z 

sugerowanej wcześniej analizy. 

Coś takiego może ci się przytrafić, w rzeczywistości im lepszy menedżer, tym większe 

prawdopodobieństwo, że tak się stanie. 

DZIAŁANIE: Osobiste implikacje są jasne, bez względu na to, co zrobi kierownictwo, musisz przemyśleć 

wszystko w podobny sposób i potrzebujesz pisemnego planu - takiego, który możesz wdrożyć i 

dopracować z czasem. Zaczynając od zera, może to chwilę potrwać, aktualizowanie go i monitorowanie 

postępu nie musi zająć długo (plan może być jednym arkuszem papieru, ale upewnij się, że to, co 



piszesz, jest wystarczające, aby zrozumieć, kiedy spojrzysz na to kilka miesięcy później ). Proces jest 

zarządzalny; z pewnością jest to całkowicie opłacalne pod względem rezultatów, jakie z niego uzyskasz. 

Metody rozwoju 

Możliwych jest wiele sposobów podejmowania działań samorozwoju. Obejmują one od przeczytania 

książki (więc już jesteś w drodze!) Do nauki w celu uzyskania kwalifikacji. Tutaj najpierw rozważamy 

tylko główne podejścia, które możesz zastosować: 

• Aktywność, która występuje: wiele rzeczy dzieje się z dnia na dzień, które są częścią procesu rozwoju 

lub są z nim powiązane. Obejmują one regularne działania, takie jak łączność z przełożonym, spotkania 

i różnego rodzaju oceny, w tym wszechobecna coroczna ocena pracy już wspomniana. Obejmują one 

również więcej działań ad hoc: na przykład możesz czasami uczęszczać na formalny kurs. Ważne są 

tutaj dwie rzeczy: 

- Po pierwsze, aby uzyskać jak najwięcej z tego, co się dzieje, i zintegrować to z całością swojego 

ogólnego rozwoju 

- Po drugie, możesz podjąć działania, aby zachęcić swojego kierownika lub organizację do podjęcia 

takich działań, a nawet spróbować zabezpieczyć konkretne inicjatywy, które Twoim zdaniem pomogą 

Ci teraz lub w przyszłości. 

• Twoja własna działalność: oznacza działalność, którą inicjujesz osobiście i często prywatnie. Może 

korzystać z systemów firmowych, powiedzmy biblioteki lub centrum zasobów, lub może 

wykorzystywać zasoby zewnętrzne lub po prostu być czymś, co możesz zrobić samemu lub 

nieformalnie z innymi. Uwaga: przydatne jest ustalenie tutaj nawyku, być może ustalenie sobie celu, 

powiedzmy, aby czytać książkę biznesową co miesiąc. 

Zadanie polega na stworzeniu najlepszego połączenia działań, które można ustawić zgodnie z własnymi 

celami. Niektóre z nich na pewno pojawią się w jakiś sposób za pośrednictwem twojego pracodawcy 

(jeśli nie, czy to właściwy pracodawca? Realistycznie, jest to coś, co należy wziąć pod uwagę. Czasami 

jeden musi podjąć decyzję, że twoja długofalowa przyszłość nie zależy od obecnego pracodawcy, tutaj 

pytając, co najlepiej będzie łączyło się z moimi celami dotyczącymi przejścia na emeryturę) Inne 

działania pojawią się dopiero po nawiązaniu łączności lub perswazji - wewnętrznym wdrożeniu 

niektórych umiejętności komunikacyjnych - i więcej może być konieczne z własnej inicjatywy. 

Rzeczywistość zawsze będzie pewnego rodzaju mieszanką. Z pewnością powinieneś unikać rozwoju, 

którego brakuje w tym, co jest potrzebne, ponieważ Twoim jedynym podejściem jest akceptowanie i 

podejmowanie działań organizacji dostępne. To twoja kariera i ostatecznie odpowiedzialność za to, by 

dobrze szła, spoczywa na tobie. 

Pozytywne rezultaty 

Niezależnie od tego, jakie działania podejmiesz i jakkolwiek zostaną one zainicjowane, chcesz, aby były 

użyteczne. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją cztery główne sposoby, w jakie rozwój może ci pomóc: 

• W twojej obecnej pracy: pierwszy poziom świadczenia znajduje się w twojej obecnej pracy. Rozwój 

może zapewnić pomoc, na przykład poprzez wzmocnienie lub dodanie umiejętności do twojej 

zbrojowni, abyś mógł to zrobić lepiej. Pomoże Ci osiągnąć lepsze wyniki - pamiętając, że nawet 

najlepszą wydajność można poprawić - a to z kolei może być ważne dla Twojej przyszłości 

• W przyszłych zawodach: sukces w obecnej pracy może oczywiście pomóc w znalezieniu nowych; 

może radykalnie inny. Ponadto rozwój może patrzeć w przyszłość, koncentrując się na przykład na 

umiejętnościach, które - choć nie są niezbędne w krótkim okresie - stanowią warunek wstępny na 



przyszłość. Rozwój pomaga ci dopasować się do awansu i daje ci lepszą pozycję do dokonywania zmian 

kariery lub zmian, kiedy chcesz 

• Zwiększ swoje nagrody za pracę: w niektórych pracach (na przykład sprzedaż) nagrody mogą być 

ściśle powiązane z sukcesem, szczególnie gdy sukces nie jest trudny do zmierzenia. W przypadku innych 

miejsc pracy wyniki mogą być trudniejsze do zidentyfikowania lub powiązania z osobą, chociaż nagrody 

mogą być powiązane z ogólnymi programami, takimi jak ustalenia dotyczące podziału zysków. 

Wynagrodzenie jest zawsze najlepiej postrzegane jako pakiet: wynagrodzenie, prowizja, wydatki, 

samochód, ustalenia emerytalne i premie, programy akcji i tak dalej (to, co najlepiej pasuje do tego 

miksu, może się zmienić w miarę zbliżania się do emerytury). Postęp w pracy, napędzany rozwojem, 

pomaga zapewnić zwroty, które chcesz zarówno w obecnej pracy, jak iw przyszłości. Możliwe jest 

również, że twoje późniejsze plany wymagają inwestycji i możesz chcieć zwiększyć swoje zarobki, aby 

umożliwić ci przejście na emeryturę ryczałtu w kasie 

• Popraw swój profil: ważne jest postrzeganie ciebie w organizacji. Może mieć w sobie elementy 

niematerialne, ale jest to coś realnego - czy widzisz, że odnosi sukcesy, jak lotniak, jako ktoś posiadający 

zdolności wykraczające poza twoje obecne obowiązki? Lub, w najgorszym przypadku, jako osoba 

znajdująca się pod koniec kariery. Z powodu tego, co może zrobić rozwój, jego wyniki mogą poprawić 

postrzeganie ciebie w organizacji (i poza nią). Nie jest to znacząca korzyść, o której warto pamiętać. 

Uwaga: ocena nie jest tu krótka, ale oceny są ważne i są lub powinny być katalizatorem, który pomoże 

Ci osiągnąć cele zarówno własne, jak i organizacji. Konieczne mogą być działania mające na celu ich 

konstruktywność. 

Wydajność pracy i satysfakcja z pracy 

Ponadto, a także wpływ na całą pracę i karierę, rozwój może wpływać na zadowolenie z pracy. 

Cokolwiek chcesz robić, prawdopodobnie chcesz się nim cieszyć, znaleźć wyzwanie, satysfakcję. 

Niezależnie od tego, jak sam to definiujesz, warto o tym pamiętać. Sprawiasz, że twoja kariera się 

dzieje. Oczywiście ma to wpływ na wiele rzeczy, ale zadaniem jest koordynowanie wpływów i 

doprowadzanie rzeczy tak daleko, jak to możliwe, tak jak chcesz. Celuj wysoko, a cokolwiek innego się 

stanie, unikaj sytuacji, w której, jeśli zatrzymasz się, aby rozważyć dotychczasowy postęp, twój 

pierwszy komentarz zaczyna się, jak już powiedziałem, słowami: Gdybym tylko… 

DZIAŁANIE: Jeśli chcesz zmaksymalizować wydajność pracy, zapewnić sobie dalszą karierę i osiągnąć 

pożądany postęp, rozwój, w tym aspekt, w którym musisz być samowystarczalny, jest niezbędnym 

działaniem. Jest to coś, do czego musisz przyjąć aktywne podejście. Musi odzwierciedlać prawdziwe 

życie i musi odzwierciedlać obiektywny pogląd na rzeczy. Możesz mieć lub odkryć, że masz słabości, 

które musisz popracować, aby je naprawić. Możesz mieć szczególne umiejętności, które musisz dodać 

do swoich możliwości na przyszłość, a na pewno, podobnie jak większość z nas, zapewne masz stałą 

pracę, aby nadążyć za zmieniającym się środowiskiem, w którym pracujesz. 

 

Zapamiętaj cytowany wcześniej fragment jednej z piosenek Johna Lennona - Życie dzieje się, gdy 

planujesz inne plany. Czas płynie zbyt szybko, a dobre intencje mogą pozostać. Rozwój nie jest opcją; 

to konieczność. Ale jest to coś, czym możesz się zająć i odnieść sukces, a także coś, o czym powinieneś 

współpracować z zarządem. Pomaga ci iść tam, gdzie chcesz. W następnym rozdziale wyrażono szersze 

spojrzenie, aby podkreślić wszystkie sposoby, w jakie można zachować „dopasowanie do kariery” w 

miarę upływu lat.  

Dziesięć kroków do „dopasowania do kariery” 



Jedno jest pewne: bycie pięćdziesięciolatkiem nie jest czasem na spowolnienie planowania kariery, a 

raczej na skupienie się na nim. Biorąc pod uwagę, że pracujesz i prawdopodobnie będziesz 

kontynuować pracę w dynamicznym środowisku. Musisz aktywnie planować i podejmować działania, 

aby zachować bezpieczeństwo i iść naprzód (i ostatecznie przejść na emeryturę). Słowo „rozwój”, 

zarówno w sensie ogólnym, jak i „szkoleniowym”, jest tutaj kluczowym zadaniem; i tak, to zadanie. Jak 

powiedział Alvin Toffler, futurolog: „Niepiśmienni XXI wieku to nie ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, 

ale ci, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i ponownie uczyć”. To powiedziawszy, pamiętaj o rozwoju, 

podczas gdy inicjatywa niektórych z nich może pochodzić z 

organizacja ostatecznie opiera się na tym, co robisz. Dlatego postawa, jaką do tego podchodzisz, i 

podejmowane przez ciebie działania decydują, czy pomoże ci to, jak chcesz, i osiągniesz to, co chcesz 

teraz i w przyszłości. Poniższe informacje nie są wyczerpujące, ale zawierają w dziesięciu nagłówkach 

kluczowe rzeczy, które mogą pomóc Ci odnieść sukces w rozwoju. Chodzi o to, aby upewnić się, że: 

• Bądź dobrze wyposażony do swojej obecnej pracy 

• Zdobądź nowe umiejętności, które zmieniają się lub wykraczają poza tę pracę, co jest konieczne (i też 

na emeryturę) 

• Rób to w kontekście kontynuowania postępów i dostosowania się do długoterminowych aspiracji 

(które mogą obejmować znaczną zmianę w pracy). 

Uwaga: wszystko tutaj ma tendencję do zwracania mniejszej uwagi w miarę starzenia się i należy uznać, 

że patrząc w przyszłość, powiedzmy, że dziesięć lat jest diametralnie różne od tego, co mogło być w 

przeszłości. 

1. Postanowić być zwykłym „autoprogramistą” 

Może to wydawać się oczywistym punktem wyjścia, ponieważ tak jest, ponieważ większość ludzi zgodzi 

się, że rozwój jest „dobrą rzeczą”. W ankietach na temat zadowolenia z pracy ludzie regularnie oceniają 

fakt, że chcą się uczyć i iść naprzód pod względem swoich możliwości, jako podstawowy wymóg 

satysfakcjonującej pracy (to samo zdanie dotyczy również menedżerów - chcę pracować dla kogoś, 

kogo ja uczyć się od). Jak dotąd tak dobrze: rozwój jest pożądany i należy z niego korzystać tam, gdzie 

to możliwe. Ale to nie wystarczy. Samo wykorzystanie możliwości rozwoju nie wystarczy. Podjęcie ich 

bez namysłu lub bez uwzględnienia związanych z nimi możliwości rozwoju jest gorsze. Na przykład, ile 

ocen odbywa się codziennie w organizacjach, które nie są niczym innym, jak tylko przeprowadzaniem 

wniosków? Nie są one konstruktywne ani prawdopodobnie nie doprowadzą do poprawy wyników w 

przyszłości. Ile z nich byłoby bardziej przydatnych, gdyby wykonano więcej myślenia i przygotowań? 

Ponownie nadszedł czas, kiedy to, co otrzymujesz z dobrej oceny, może być szczególnie cenne. To tylko 

jeden przykład, ale ma sens - musisz podjąć inicjatywę z rozwojem, zarówno z oferowanymi 

działaniami, aby uzyskać z nich jak najwięcej, a na pewno z działaniami samorozwoju, które planujesz 

i realizujesz osobiście . Takie postępowanie musi stać się dosłownie nawykiem na całe życie, jeśli nie 

ma się krótkiej zmiany procesu budowania kariery lub domyślnego odejścia. 

2. Przeanalizuj i ustal jasne cele 

Należy o tym wspomnieć i słusznie zajmuje wysokie miejsce na liście dziesięciu kluczowych obszarów 

promujących sukces zawodowy. Szczegóły (określone wcześniej) nie zostaną tutaj powtórzone. 

Wystarczy powiedzieć, że biorąc pod uwagę presję czasu, a być może także pieniędzy, musisz wyraźnie 

skupić się na całej swojej działalności zawodowej i wytyczyć kierunek, w którym również chcesz dążyć. 

Bez tego czasu można zmarnować robienie rzeczy, które - choć generalnie rozsądne - nie realizują 

twoich konkretnych celów rozwojowych wystarczająco dokładnie, aby były tak przydatne jak działanie 



alternatywne. Jednym z pierwszych maksym biznesowych, które stały się znaną frazą, było 

powiedzenie: jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga będzie w tym kierunku (nieżyjący już Peter 

Drucker). Ma to zarówno sens indywidualny, jak i biznesowy. 

3. Stwórz i użyj planu 

Zaplanuj pracę i pracuj zgodnie z planem, tak mówi stare powiedzenie. To prawda, to zdrowy rozsądek; 

jednak łatwo jest przeoczyć i uznać planowanie za obowiązek. Program samorozwoju wymaga najpierw 

analizy i jasnych celów. Plan - co oznacza posiadanie czegoś na piśmie - jest w rzeczywistości 

urządzeniem oszczędzającym czas. Zapewnia to, że rzeczy nie są pomijane, że każde działanie może 

być rozsądnie powiązane ze wszystkimi innymi i umożliwia niezbędne dostrajanie po drodze. Plan nie 

powinien być kaftanem bezpieczeństwa. Bardziej przypomina mapę trasy, coś, co pozwala zaplanować 

nieznaną podróż, ale także pomaga, jeśli rzeczy nie idą zgodnie z planem, na przykład umożliwia zmianę 

trasy, aby uniknąć prac drogowych lub wypadku. Opis „kroczącego planu” ma tutaj sens. Jest to coś, 

co w perspektywie krótkoterminowej jest jasne, być może określające w stu procentach to, co 

zamierzasz zrobić, i które jasno określa czas pozostały - do wypełnienia w miarę upływu czasu w świetle 

rzeczywistych okoliczności. Zasada jest prosta: sporządzić plan i napisać go na piśmie. Jego zakres jest 

w rzeczywistości mniej ważny. Znam ludzi, którzy skrupulatnie planują swój rozwój zawodowy w ten 

sposób, a rezultatem jest folder z zaledwie kilkoma, może tylko kilkoma arkuszami papieru (lub plikiem 

na komputerze, który wyświetlają na ekranie), choć może, oczywiście link do innych rzeczy. Tworzenie 

nie musi być uciążliwe ani obszerne; jest to podstawa tego, co potem robisz, i bardzo cenne w realizacji 

rzeczy. 

4. Utwórz wystarczającą ilość czasu 

W nowoczesnym miejscu pracy wydaje się, że nigdy nie ma na nic czasu. Presja, stres, spotkania, 

administracja, podróże i ruch uliczny i więcej (nie tylko ludzie: koledzy, klienci, szef - ktokolwiek) wydają 

się spiskować, aby utrzymać nas w biegu. Jasne ustalanie priorytetów jest koniecznością. Jeśli nie 

skoncentrujesz się na rzeczach, które są najważniejsze, nigdy nie uzyskasz pożądanych rezultatów. 

Każda praca jest inna i ma swoje priorytety. Większość z nich jest powiązana z działaniami mającymi 

na celu osiągnięcie wyników, do których osiągnięcia jesteś zobowiązany. Ale są też inne priorytety i 

rozwój jest z pewnością jednym z nich. Wszyscy znamy maksymę, aby pracować mądrzej, a nie ciężej. 

To jest poprawny komentarz. Musisz widzieć rozwój, a zwłaszcza samorozwój, w którym sam musisz 

znaleźć czas, jako środek do celu. To inwestycja. Czas spędzony teraz pomaga uczynić to, co robisz w 

przyszłości, bardziej efektywnym; bezpośrednio łączy się z wynikami, które chcesz osiągnąć. Łączy się 

również z celami długoterminowymi, ponieważ nigdy nie możesz osiągnąć pożądanego postępu, jeśli 

ciągle nie potrafisz dopasować się do działań, które po drodze stanowiłyby stanowcze kroki. W 

niektórych organizacjach rozwój jest ściśle ukierunkowany na czas. Na przykład w obszarze usług 

finansowych jest to typowe, ponieważ wielu pracowników musi spędzać określoną liczbę godzin w 

ciągu roku, aby po prostu aktualizować swoją „wiedzę o produktach” w silnie regulowanej branży. 

Pomoże to, jeśli: 

• Ustaw sobie jakiś cel 

• Oddzielnie zajmuj się rzeczami, które robisz całkowicie na własne żądanie, oraz tymi, które 

kierownictwo inicjuje, a tym samym zapewnia czas (nawet jeśli masz pomoc w zapewnieniu, że 

inicjatywa ma miejsce) 

• Rozwijaj i trzymaj się odpowiednich nawyków, tak aby część własnego rozwoju stała się przydatną 

rutyną (na przykład rozważanie lekcji wynikających z pojedynczej prezentacji przez chwilę później, jeśli 

robienie dobrych jest dla ciebie zdecydowaną karierą). 



 

Zarządzanie czasem jest efektywne w dużej mierze dzięki wielu szczegółom, niestety nie ma magicznej 

formuły, która automatycznie zapewnia doskonałą wydajność; kluczem do sukcesu jest upewnienie 

się, że nie zmienisz krótko swoich zamiarów rozwojowych. 

5. Ucz się z doświadczenia 

Jak mówi stare przysłowie: doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Z pewnością prawdą jest 

stwierdzenie, że u podstaw samorozwoju, niezależnie od metod, systemów i procesów, leży jedna 

kluczowa rzecz - Ty. Niezwykle ważne jest moje podejście i sposób, w jaki wykorzystujesz swoje 

doświadczenie, aby stanowiło ono podstawę do zmian i lepszych możliwości na przyszłość. Możesz 

zrobić prawdziwą różnicę. Patrząc na swoją pracę, potrzebujesz dokładnego zrozumienia, w jaki sposób 

działa i co czyni ją sukcesem, a następnie masz odniesienie, na podstawie którego możesz sprawdzić 

swoją praktykę i doświadczenie. Takie postępowanie musi stać się nawykiem. Musisz: 

• Bądź świadomy tego, co robisz, dosłownie zadanie po zadaniu, dzień po dniu 

• Zastanów się - przeanalizuj, jeśli chcesz - jak wyglądają poszczególne rzeczy, na przykład patrząc, jak 

poradziłeś sobie z konkretnym projektem, spotkaniem kierownictwa lub prezentacją 

• Uwaga obszary uwagi. Mogą to być rzeczy, które poszły dobrze, które chcesz powtórzyć i 

rozbudowywać, lub rzeczy, które mogą być lepsze i wymagają rozważenia, eksperymentu lub zmiany 

• Działaj zgodnie z tym procesem, dostosowując swoje przyszłe podejścia, aby uwzględnić wnioski. 

Realistycznie rzecz biorąc, oczywiście nie zamierzasz oddawać się długiej kontemplacji po każdej 

godzinie dnia, ale jeśli możesz nabrać nawyku regularnego przerywania, aby rozważyć, to jest to 

dosłownie nieocenione. Podobne podejście można zastosować w każdym aspekcie pracy, zadając sobie 

następujące pytania: czy udział w kursie (lub ocena lub spotkanie) był użyteczny, w jaki sposób go 

zagrałem i czy mogę sprawić, by kolejne takie doświadczenie działało lepszy? Spraw, by doświadczenie 

działało na Twoją korzyść, skutecznie go przyspiesz, a będziesz mieć regularną, stosowną naukę na 

bieżąco. To wzmacnia efekt każdego innego aspektu rozwoju, na który jesteś narażony. 

6. Ucz się od innych 

Twój postęp w karierze jest na tyle ważny, że nie pozostawiasz kamienia obróconego w poszukiwaniu 

sposobów na wzmocnienie go. Nie ma monopolu na wiedzę i umiejętności, więc musisz być w 

kontakcie z innymi, którzy mogą działać jako katalizator Twojego procesu rozwoju. Pomagają w 

maksymalizacji osiąganych celów i ułatwiają - i być może więcej zabawy - w tym samym czasie. 

Podobnie jak wiele innych, wymaga to systematycznych działań; nie jest to po prostu kwestia stukania 

w przydatnych ludzi, których znasz. Musisz: 

• Zidentyfikuj osoby wewnątrz organizacji i na zewnątrz, które mogą być w stanie Ci pomóc (obejmują 

to kolegów, kierownictwo w funkcjach takich jak HR, osoby wykonujące podobne prace gdzie indziej) 

• Nawiązuj i utrzymuj kontakt, organizuj spotkania, wymieniaj e-maile i utrzymuj stały kontakt 

• Uświadom sobie, że taki networking musi być dwukierunkowy, aby być samowystarczalnym, innymi 

słowy, inni ludzie muszą uważać swój kontakt z tobą za równie użyteczny, jak twój z nimi - dawaj jak i 

bierz 



• Połącz pomysły, sugestie i doświadczenie zdobyte w ten sposób z innymi działaniami, aby 

zmaksymalizować jego skuteczność; na przykład użyj konkretnego kontaktu jako rady rezonansowej, 

aby pomóc w przygotowaniu zaplanowanego wkładu na nadchodzące spotkanie lub projekt. 

Możliwe są interesujące i cenne sojusze. Czasami może zaczynać się od konkretnej zamiany: chcesz 

wybrać mózgi na jeden temat i możesz pomóc komuś innemu z radą w innym obszarze. Ostatecznie 

pokrywa się to z ideą mentoringu (coś, co pozostaje przydatne podczas twojej kariery). Nawiasem 

mówiąc, sojusze mogą być cenne, gdy inni rozważają przejście na emeryturę; zawsze przydatne jest 

porównywanie notatek. 

7. Okazje na miejscu 

Sugerowana jest tutaj różnica między rozpoznawaniem szans, przez co rozumiem, że powinieneś 

zobaczyć i skorzystać z bieżących procesów i wydarzeń, takich jak regularna ocena pracy, i dostrzec, co 

można nazwać szansami ad hoc. Trudno nie zauważyć czegoś takiego jak zaplanowana ocena. Dzięki 

temu rozróżnieniu niektóre możliwości są mniej oczywiste. Niektóre rzeczy są nieprzewidywalne i 

musisz mieć zwyczaj bycia czujnym na wszelkie możliwości, które mogą pomóc w twoich planach 

rozwoju i kariery. Pomysł polegający na szukaniu okazji powinien być związany z eksperymentem. Tak 

jak tylko jeden przykład, przez lata zasiadałem w różnych komisjach i natychmiast zareagowałem, że 

nie jest to moja ulubiona rzecz. Jest to jednak coś, co czasami warto spróbować (zawsze możesz 

powiedzieć, że weźmiesz udział kilka razy, zanim zaangażujesz się na stałe) i mogę wymyślić więcej niż 

jedno zaklęcie w komitetach, które zaczęły się nieco niechętnie, ale od których ja wiele się nauczyłem 

i spotkałem ludzi, którzy byli dalszą pomocą. Jest to kolejna zasada, której należy świadomie 

przestrzegać w świetle intensywnego życia, nie pozostawiając miejsca na obserwację lub eksplorację 

czegokolwiek poza najbardziej oczywistym. 

8. Wykorzystaj mieszankę metod 

Chirurgia serca to coś więcej niż czytanie dobrej książki. Podobnie jest z kuciem kariery: musisz podejść 

do tego na wiele różnych sposobów. Po pierwsze, zauważ, że istnieją dwie ścieżki rozwoju, na które 

możesz wpłynąć: 

• Wykorzystywanie rzeczy „na miejscu” - od uzyskania jak największej pomocy od swojego 

przełożonego do uczynienia ocen konstruktywnym procesem; tutaj samorozwój dodaje do procesu, 

który i tak by coś zrobił, i zapewnia maksymalne korzyści 

• Podejmowanie inicjatywy i robienie rzeczy samemu. Takie rzeczy mogą być tak proste, jak czytanie 

książki, lub tak wszechstronne i ciągłe, jak przygotowanie do kwalifikacji 

Poza tym istnieje wiele powodów, aby upewnić się, że podejmujesz mieszankę różnych rzeczy: 

• Różne rzeczy działają na różne sposoby: pewnego rodzaju komputerowa sesja szkoleniowa może 

poprowadzić Cię przez fakty na temat czegoś, podczas gdy udział w kursie pozwala na dyskusję, jest 

okazją do interakcji z innymi i pozwala przetestować pomysły 

• Czysta różnorodność: częściej robisz więcej i robisz to częściej, jeśli to, co robisz, zawiera pewną 

różnorodność; jeśli jest to interesujące, będziesz bardziej skłonny do tego 

• Wzmocnienie: powtarzanie jest jednym z podstawowych najemców uczenia się. Jeśli masz do 

czynienia z pomysłami, technikami, na różne sposoby, kluczowe rzeczy są bardziej sensowne i trzymają 

się. Jeśli zestawisz bardzo różne metody, to wzmocnienie jest jasne - na przykład faktyczny opis na 

stronie lub ekranie może być wzmocniony humorem filmu szkoleniowego na ten sam temat 



• Produktywność: realistycznie musisz mieszać metody, aby umożliwić element samorozwoju; aby 

dopasować go do harmonogramu pracy bez wątpienia. Na przykład płyta CD, podcast lub cokolwiek, 

czego można słuchać w samochodzie, dodaje coś do tego, co robisz, bez zwiększania „czasu 

programowania” (a ruch może nie wydawać się tak frustrujący!) 

W jednym obszarze różnorodność jest wspomagana przez zmianę; technologia wydaje się oferować 

nowe metody uczenia się każdego dnia, a niektóre z nich zostały wymienione. 

9. Monitoruj postęp 

Opisując, w jaki sposób utrzymanie formy kariery może ci pomóc, słowo systematyczne zostało użyte 

wiele razy. Jednym z elementów systematycznego podejścia jest monitorowanie postępów. Założenie 

tutaj jest proste. To, co robisz dalej, powinno opierać się na dotychczasowych postępach, aby stworzyć 

logiczną ciągłość rozwoju i postępu. Chcesz wiedzieć, że poczyniono postępy i jak najlepiej pomóc. Tak 

więc wszystko, co robisz, powinno być oceniane pod względem tego, jak to pomaga. Jeśli pójdziesz na 

kurs, zastanów się, czy był on przydatny. Zastanów się także, dlaczego tak było. Czy to zależało od 

osoby, która to przeprowadziła, od natury 

lub zakres uczestnictwa lub sposób, w jaki odnosi się to do twojej pracy? Cokolwiek to było, mogą być 

rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, a to wpłynie na twoje przyszłe działania - na przykład unikanie 

konkretnego lidera kursu lub postanowienie uczestnictwa w większej liczbie kursów przy użyciu 

określonego stylu podejścia, który według ciebie działa dobrze. Ta zasada ma szerokie zastosowanie 

do rzeczy, które możesz zrobić. Musisz także monitorować swoje postępy. Jeśli powiesz, że próbujesz 

poprawić jakość swoich pisemnych raportów, możesz zrobić wiele różnych rzeczy - ale czy w rezultacie 

ich pisanie zmienia się na lepsze? Musisz tworzyć i uzyskiwać od innych w wielu przypadkach, 

osądy na temat tego rodzaju postępów. Samorozwój jest nie tylko dobrą rzeczą w pewnym sensie 

akademickim, jest środkiem do celu i zawsze musisz mieć pewność, że faktycznie robisz odpowiedni 

postęp w kierunku tych celów; w końcu mogą być szczególnym standardem doskonałości, w którym 

coś zaczyna pozytywnie wpływać na twoją karierę w zauważalny sposób. Uwaga: w miarę upływu czasu 

być może będziesz musiał oceniać postępy na różne sposoby, jeśli chcesz zmienić sposób pracy w 

ostatnich latach. 

10. Celuj wysoko i bądź pozytywny 

Istnieje wiele maksym dotyczących celowania w wysokie cele, a „pozytywne nastawienie psychiczne” 

to nie tylko stan umysłu, to przemysł, z pewnością w Stanach Zjednoczonych. Wszystko takie oczywiste, 

ale niebezpieczeństwa są równie realne. Bardzo łatwo jest sformułować jasne intencje, podjąć pewne 

działania, ale pozwolić na początkowy brak sukcesu i ciągłą presję pracy, aby pozwolić im stanąć w 

kolejce i zrobić niewiele lub nic więcej. Utrzymanie programu kariery i samorozwoju wymaga pewnego 

zaangażowania i wytrwałości. 

Jeśli celujesz wysoko, nadal możesz nie osiągnąć szczytu sukcesu, ale bardziej prawdopodobne jest, że 

osiągniesz więcej niż przy mniejszych zamiarach. Istnieją cztery przejawy tego: 

• Doskonałość: pod względem wszystkiego, co robisz i profesjonalizmu, z jakim to robisz, powinieneś 

dążyć do doskonałości. Poradzenie sobie nie wystarczy, chyba że wyprzedzisz grę, chyba że będziesz 

ciągle iść naprzód, jesteś podatny na zmieniające się okoliczności, a to, co robisz, nie może już wywrzeć 

wrażenia na ludziach tak, jak powinno, a nawet kiedyś. W dynamicznym środowisku status quo jest 

wrogiem, jak powiedział Henry Kaiser: Nie możesz siedzieć na krawędzi postępu. Jeśli to zrobisz, 

zostaniesz rozbity na kawałki. 



• Wyzwanie: nie powinieneś zbyt łatwo wykluczyć, że jesteś poza sobą. Tylko podejmując wyzwanie 

masz szansę na postęp, a w każdym razie więcej satysfakcji z pracy wynika z podjęcia i osiągnięcia 

sukcesu prawdziwie trudnego niż po prostu „odhaczenie” i umożliwienie powtarzalności pracy 

• Awans: dotyczy to zarówno sukcesu w obecnej pracy, jak i sukcesu pod względem długoterminowej 

(i być może innej) kariery. Jeśli nie podejmiesz niezbędnych wczesnych kroków, możesz skutecznie 

zablokować swoje postępy i później żałować. Może to wydawać się skokiem do dyrektora sprzedaży 

lub dyrektora zarządzającego, ale każdy krok na drodze może okazać się wykonalny - lub być w stanie 

być wykonalnym - wykonalnym 

• Umiejętności i techniki: aby wykonać konkretną pracę, musisz być w stanie i dobrze wykonywać 

rzeczy, których wymaga. Musisz więc podjąć wyzwanie rozwijania nowych umiejętności, być może 

zwłaszcza tych, które uważasz za swój następny krok. Takie rzeczy często wydają się zniechęcające. Był 

taki etap w mojej karierze, kiedy ostatnią rzeczą, jaką kiedykolwiek myślałem, że zrobię, lub chciałem, 

a nawet pomyślałem, że będę w stanie to zrobić, było wystąpienie publiczne. Nienawidziłem samego 

pomysłu. Ale okoliczności mnie do tego doprowadziły. Musiałem nauczyć się, jak to robić - i tak 

naprawdę spędziłem większą część mojej dalszej kariery na szkoleniu polegającym na rozmowach z 

grupami różnej wielkości; i rzeczywiście uczy innych, jak to robić. Taka zmiana może nastąpić na każdym 

etapie kariery. Ponownie nie możesz wykluczyć obszarów rozwoju z niewłaściwych powodów; i 

obejmują to po prostu niechęć do nich lub brak pewności, czy potrafisz je wykonać. Wysoki cel 

obejmuje obejmowanie zdobycia wszystkich umiejętności, które zabiorą Cię tam, gdzie chcesz. 

 

Z pewnością wszystko to wymaga pozytywnego nastawienia. Dlatego pozytywnie oceniaj swoją pracę 

i umiejętność spełniania oczekiwań. Pozytywnie oceniaj swoją zdolność do osiągania sukcesów i 

robienia postępów: rób właściwe rzeczy we właściwy sposób, swoje szanse na sukces i poziom sukcesu, 

jaki możesz osiągnąć, zwiększaj. 

 

W kierunku przejścia na emeryturę: systematyczne i pozytywne podejście 

Jeśli jesteś zatrudniony i nic nie robisz, to pewnego dnia emerytura będzie wydarzeniem niemożliwym 

do powstrzymania i niezmiennym. Pewnego dnia praca. Następnego dnia nie. To samo dotyczy 

zarobków. Teraz możesz być z tego zadowolony i albo nie chcesz nic robić, być może mało 

prawdopodobne, z osobą, która to przeczyta, lub mieć coś długiego zaplanowanego na skrzydłach. 

Może się to bardzo różnić, powiedzmy, od spędzania większego czasu na opiece nad wnukami po 

żeglowanie po świecie. W przeciwnym razie to, co robisz, może wymagać planowania, a nawet 

wcześniejsze myślenie o przejściu na emeryturę może wpłynąć na to, co może być główną fazą życia 

dla dobra i zrobić różnicę między nudą, a być może walką finansową, a wyjątkową, satysfakcjonującą i 

satysfakcjonującą okres, który obiecuje znaczną przyjemność. Więc co trzeba rozważyć? Najpierw 

wspomnijmy o jednym szczególnym czynniku. Jeśli jesteś samozatrudniony lub prowadzisz własną 

działalność gospodarczą, jedną z atrakcyjnych perspektyw może być zakończenie działalności. Nie 

musisz po prostu przestać jednego dnia, ale możesz zmniejszyć swoje zaangażowanie i stopniowo robić 

coraz mniej czasu na inne rzeczy. Może to być bardzo atrakcyjna trasa, ale istnieje niebezpieczeństwo, 

że okoliczności sprawiają, że trudniej jest się uspokoić, niż początkowo myślisz. Może to wymagać 

pewnego rozwiązania i może zależeć od konkretnych czynników, takich jak rekrutacja kogoś do 

przejęcia. To samo dotyczy innych czynników, które dotyczą również osoby zatrudnionej. 

Podstawowe uwagi 



Najpierw być może należy wziąć pod uwagę szereg okoliczności. 

Zamiar 

Pierwszym krokiem jest wyjaśnienie swoich zamiarów. Z pewnością o: 

• Zarobki: zastanów się, czy chcesz, czy chcesz kontynuować zarabianie oraz ile jest potrzebne, 

pożądane i możliwe. Bądź konkretny, samo powiedzenie „jak najwięcej” nie wystarczy. Jakiś cel może 

działać kierunkowo, wskazując drogę do innych działań. Realistycznie rzecz biorąc, być może trzeba 

zadowolić się, aby zarabiać na niższym poziomie niż w przeszłości. Zastanów się też: może to być czas, 

by w jakiś sposób oddać pieniądze na przykład coś w dziedzinie pracy charytatywnej (która może 

oczywiście odzwierciedlać twoje zainteresowania), za którą zapłata jest tylko satysfakcjonująca. 

Uwaga: niektóre działania podjęte przed przejściem na emeryturę można wykonać w celu uzyskania 

dochodów po przejściu na emeryturę. Przykłady obejmują opłaty licencyjne z tytułu pisania, opłaty z 

umów licencyjnych, a nawet programy finansowe, od opcji na akcje po ustalenia dotyczące podziału 

zysków. 

• Aktywność: zastanów się, jak chcesz spędzić czas, a przede wszystkim, w jaki sposób twoje 

doświadczenie i umiejętności pasują do robienia określonych rzeczy, być może różniących się od 

twojego obecnego zawodu. Ważna może być tutaj ciągłość, równie dobrze możesz zrobić coś zupełnie 

innego, od powrotu do edukacji jako dojrzały uczeń do nauki lub podjęcia nowej działalności. 

Wygoda może być tutaj czynnikiem. Jeśli na przykład dojeżdżałeś do pracy, możesz podjąć działania, 

które w przyszłości będą bardziej lokalne (lub może być czas na podjęcie różnych rodzajów podróży). 

Wyjaśnij tutaj, co chcesz robić i jaką część swojego czasu chcesz poświęcić na różne rzeczy, pomaga w 

wielu innych decyzjach i zwiększa prawdopodobieństwo, że twoje portfolio działań emerytalnych 

będzie dla Ciebie odpowiednie i zapewni satysfakcję. 

Wyczucie czasu 

Kiedy przejdziesz na emeryturę? Czy data jest ustawiona? Czy może być wcześniej czy później i jak to 

pasuje do twoich planów dotyczących aktywności po tym czasie? Konieczne mogą być rozmowy z 

pracodawcą z wyprzedzeniem, aby osiągnąć zmiany w domyślnej drodze przejścia na emeryturę, które 

działają dla obu stron. Prawdopodobnie atrakcyjną opcją po zakończeniu pracy w pełnym wymiarze 

godzin jest kontynuowanie pracy przez pewien czas w niepełnym wymiarze godzin (lub na zasadzie 

konsultacji); jeśli tak, to wymaga wcześniejszej organizacji. 

Uwaga: tutaj może być link do kwestii umownych, dlatego warto spojrzeć na umowę o pracę i 

sprawdzić, czy słowo z H.R byłoby rozsądne na jakimkolwiek etapie. Szczegóły mogą być tutaj ważne; 

na przykład, jeśli masz samochód służbowy, czy możesz go kupić lub co zamierzasz zrobić, aby pozostać 

mobilnym? 

Oczywiście ta opcja zmiany daty i okoliczności przejścia na emeryturę nie jest możliwa, chyba że masz 

jasne pojęcie, co ci odpowiada. Odnosi się to również ściśle do naszego następnego działu 

Finanse 

Musisz rozważyć sytuację finansową po przejściu na emeryturę, aby mieć dużo wcześniej. Jest to 

złożony obszar obejmujący wiele rzeczy i oczywiście będzie różny dla różnych osób. Kluczowe wydają 

się jednak trzy rzeczy: 



• Emerytura: to prawdopodobnie wymaga profesjonalnej porady, solidnej i profesjonalnej porady, a 

jej złożoność jest dla nas większa i co roku dotykają ją takie czynniki, jak rynki i przepisy. Wystarczy 

powiedzieć, że musisz pomyśleć o tym, jaki dochód otrzymasz, 

kiedy go otrzymasz i tak dalej; mogą również dotyczyć kwot ryczałtowych. Istnieje silny związek z twoim 

podejściem do wszelkich bieżących zarobków, których możesz chcieć 

• Hipoteka: idealnie jest przejść na emeryturę ze spłaconą hipoteką, z pewnością jest to coś innego do 

przemyślenia i obszar, w którym opłaca się zacząć myśleć wcześniej niż później 

• Oszczędności: najwyraźniej również część twoich finansów ma znaczenie 

• Podatek: podobnie jak wszystkie powyższe punkty, jest to coś, co prawdopodobnie wymaga rozmowy 

z profesjonalnym doradcą, powiedzmy księgowym. 

Jednym ze sposobów myślenia o tym jest po prostu upewnienie się, że nie będziesz otrzymywać 

niespodzianek finansowych po przejściu na emeryturę, a także rozsądne jest przyjrzenie się, jakie mogą 

być nowe działania i co może oznaczać finansowo, aby działało. Ponownie zakres możliwości tutaj jest 

legendą: może chcesz dom wakacyjny i spędzić zimy w ciepłym klimacie, może chcesz sfinansować jakiś 

kurs edukacyjny. 

Badania 

Jeśli nie jesteś jeszcze pewien, jak możesz spędzić czas na emeryturze, lub chcesz zrobić coś, o czym 

musisz wiedzieć więcej, być może będziesz musiał przeprowadzić badania, być może z dużym 

wyprzedzeniem. Sprawdź możliwości. Tutaj mogą być przydatne różne rzeczy, od wszechobecnego 

Internetu po czytanie i tworzenie sieci. Tutaj również może być zaangażowany eksperyment. Możesz 

rozpocząć nową działalność w jakiś niewielki sposób przed przejściem na emeryturę, aby to sprawdzić. 

Nakładanie się być może należy uznać za pożądane. W końcu nie chcesz planować przejścia na 

emeryturę wokół nowej działalności, która ci się spodoba, ale nie jest ci znana i że nie pasuje. Coś w 

rodzaju nurkowania z akwalungiem może być marzeniem na całe życie, ale możesz znaleźć, że go 

nienawidzisz. Skoncentruj więc wszelkie badania (choć nieformalne) w taki sposób, aby: 

• Sprawdź, jakie mogą być dostępne opcje, co ostatecznie możesz zrobić i cieszyć się czymś, o czym 

pierwotnie nawet nie wiedziałeś 

• Sprawdź szczegóły krótkiej listy opcji i bądź praktyczny. Nie tylko chcesz zidentyfikować działania, 

które wydają się atrakcyjne, ale które są możliwe, grając według własnego doświadczenia i 

umiejętności oraz mając poziom wygody, który ułatwiłby ich podjęcie 

• Jeśli chcesz dalej zarabiać, być może będziesz musiał sprawdzić także pensje lub opłaty i być na 

bieżąco z aktualnymi stawkami. 

Inna radykalna droga jest warta słowa. 

Załóż własną firmę 

Może to być całkowicie rozsądna droga i nie oznacza rozpoczęcia dużej działalności; może to oznaczać 

doradztwo lub pracę w niepełnym wymiarze godzin, którą można podjąć na emeryturze (lub tuż przed 

nią). Jest to trasa, którą wybrałem (ostatecznie) i która przemawia do wielu osób, więc zasługuje na 

rozsądny komentarz. Po pierwsze, zalety: korzystając z niedawnej ankiety dotyczącej tego, dlaczego 

ludzie rozpoczynają działalność, wymienione przyczyny były następujące: ludzie chcieli: 

• Osiągnij większą niezależność 



• Zarób więcej pieniędzy (i podnieś sufit) 

• Zmień charakter wykonanej pracy 

• Ucieknij od kultury dużej firmy 

• Więcej czasu wolnego 

• Praca w domu 

Co ciekawe, niezależność wydaje się konsekwentnie oceniana jako ważniejsza od pieniędzy, cała reszta 

ma sens (ostatnia wyraźnie dotyczy tylko szczególnej mniejszości) i nie wykluczają się wzajemnie; 

wszyscy mogą odgrywać rolę. To uwodzicielska mieszanka i wielu ludzi ma na to ochotę. Ale przy 

wszystkich pozornie dobrych rzeczach zawsze istnieje „ale”: należy wziąć pod uwagę inne czynniki. Dwa 

w szczególności: 

• Musisz być przygotowany na ryzyko (i prawdopodobnie zainwestować środki finansowe). Nie jest to 

coś, z czym wszyscy mogą żyć, a jeśli nie jesteś zadowolony, chyba że przychodzi regularna kontrola 

wynagrodzeń, może nie być to dla ciebie na tej samej ziemi 

• Musisz być w stanie prowadzić firmę: wszystko. Wyjaśnię to bardziej jasno: większość osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą ma pewne umiejętności przedsiębiorcze, a częściej 

specjalistyczne umiejętności w jednym konkretnym obszarze. Być może mogą być utalentowanym 

inżynierem lub projektantem i zamierzają pracować w obszarze, który gra z taką siłą. Jak dotąd tak 

dobrze: ale jeśli jesteś generalnie odpowiedzialny, pieniądze kończą się na tobie - na wszystkim. 

Możesz potrzebować innych umiejętności, w szerokim zakresie obejmujących umiejętności 

zarządzania, rachunkowości i sprzedaży, aby wymienić tylko trzy. To wszystko wymaga żonglowania, a 

ty także potrzebujesz dużej dyscypliny. 

Dla niektórych może to być prawdziwa opcja kariery, ale o ile twoje umiejętności nie przejdą przez 

planszę i nie sprostasz zadaniu, powinieneś bardzo ostrożnie przemyśleć, zanim przekażesz 

zawiadomienie i postawisz znak przed nowym biurem. Krótka uwaga na ten temat może być zachętą, 

ale pamiętaj, że jest wiele rzeczy do sprawdzenia i nie jest to droga, którą należy lekceważyć. 

Realistycznie rzecz biorąc, możesz nie być w stanie - lub nie chcesz - przetrwać w jednej organizacji, a 

przynajmniej nie być w stanie tego zrobić tak, jak chcesz. Niewiele osób spędza całą karierę u jednego 

pracodawcy, a niektórzy z tych, którzy to robią, są w dużych międzynarodowych podmiotach, w których 

skutecznie tworzą zlepek różnych firm. Możesz więc dojść do punktu, w którym zmiana pracy jest 

jedynym sposobem, w jaki widzisz możliwość dalszego rozwoju swojej kariery. W takim przypadku 

przetrwanie korporacji można interpretować właśnie tak. Ta książka nie może 

w swoim streszczeniu przedstawiamy plan zmiany pracy, ale są tutaj pewne kwestie, które pasują do 

naszych zadań, i z pewnością istnieją pewne rzeczy dotyczące przenoszenia pracy, o których należy 

pamiętać z dużym wyprzedzeniem, zanim podejmie się odpowiednie kroki. Na koniec warto w tym 

miejscu sporządzić pisemne notatki i być może mieć akta emerytalne w okresie poprzedzającym 

przejście na emeryturę. Musisz pamiętać o swoich zamiarach, upewnić się, że nadal pasują do siebie w 

miarę upływu czasu, i szybko podejmować działania w różnych punktach po drodze. 

Idź dalej 

Gdy myślisz o możliwościach i zamiarach, zbliża się faktyczny moment zmiany. Właściwy moment Złe 

ustawienie czasu, a najśmieszniejsza historia upadnie. Popełnij błąd podczas kariery i podobnie może 

nastąpić katastrofa. Nigdzie nie jest to bardziej prawdziwe niż na skraju przejścia na emeryturę. 



Zastanów się: możesz chcieć (lub skorzystać) z ciągłego kontaktu ze swoim pracodawcą. Alternatywnie 

możesz chcieć zmienić zadania, pracując w innym polu lub innej formie przez pewien okres 

wcześniejsze przejście na emeryturę, aby zaangażować cię w coś, co łatwiej popłynie na emeryturę. 

Jeśli masz plan, a jeśli nie miałeś go wcześniej, na tym etapie czytania tej książki z pewnością 

powinieneś go mieć teraz, to jest miejsce, od którego możesz zacząć. Czy jest prawdopodobne, że nowa 

pozycja lepiej pozwoli Ci osiągnąć cele związane z przejściem na emeryturę niż dalszy postęp w 

obecnym miejscu? Musisz zrównoważyć „diabła, którego znasz” z czymś z natury mniej znanym, ale 

być może nie trudniejszym do przewidzenia. Dla wielu ludzi pokusa pozostania na miejscu, a nie, jak 

widzą, podjęcia jakiegokolwiek ryzyka, jest bardzo wielka. Część problemów może stanowić część 

decyzji: 

• Przewidywalność: w niektórych organizacjach formalne planowanie jest dobrze określone. Wiesz z 

rozsądną pewnością, jakiego rodzaju postęp prawdopodobnie dokonasz i być może będziesz musiał 

zrównoważyć to z czymś bardziej nieznanym. Oczywiście może być odwrotnie - nie masz pojęcia, co 

przyniesie Twój obecny pracodawca nawet w przyszłym roku i będziesz musiał umieścić to obok innych 

możliwości 

• Szybkość postępu: To wymaga oceny oddzielnie od przewidywalności. Jeśli chcesz mieć różne 

doświadczenia, być może w celu zdobycia kompetencji, zanim przejdziesz na emeryturę, musisz 

rozważyć, czy tak się stanie w ostatnim okresie pracy u dotychczasowego pracodawcy. Realistycznie 

przyszłe opcje maleją, a ty nie chcesz odkryć, że ostatni rok lub dwa stają się niezadowalającym 

obowiązkiem, nie dodając niczego do doświadczenia zawodowego lub pomagając przygotować się na 

przyszłość 

• Możliwość na przyszłość: jedna opcja może dawać lepsze perspektywy długoterminowe niż inna, a 

takie decyzje powinny zawsze patrzeć w przyszłość, o ile jest to możliwe. 

• Obecna perspektywa: wymagają obiektywnego rozważenia. Łatwo nie docenić sytuacji u obecnego 

pracodawcy, przeglądając inne przyszłe (być może ekscytujące) opcje. 

Nie jest dobrze mieć rozsądną pracę, ale później spoglądać wstecz i żałować, że nie wprowadziłem 

zmian, które mogłyby być dla ciebie korzystne. Nie można cofnąć zegara - zawsze - i jest ograniczony 

czas na przygotowanie się do innego, ważnego kolejnego etapu. Wreszcie przydatny może być inny 

środek. Mówi się, że jeśli nie posuwasz się naprzód, to właśnie tak czas na zmianę. Każdy chce pracy, 

w której będzie mógł nie tylko przetrwać, a nawet prosperować, ale także uczyć się i rozwijać. Jeśli 

zadanie przestało to zapewniać i jest tylko powtarzalne, być może nadszedł czas, aby przejść dalej; 

nawet na ostatni rok lub trzy. Jeśli masz inne opcje (być może w tym oferty), zastanów się nad nimi i 

zawsze pamiętaj, że w takim przypadku istnieją trzy opcje: pozostanie i przejście tam, gdzie jesteś, 

przyjęcie oferty, która pojawiła się gdzie indziej lub znalezienie kogoś, kto będzie złożyć ci ofertę. Ten 

ostatni może być trudniejszy niż branie czegoś oferowanego na talerzu, a techniki czystego 

poszukiwania pracy są poza naszym zasięgiem. 

Przygotuj się, aby przejść dalej 

Zasadą ogólną jest to, że jeśli pozostaniesz zbyt długo w jednej organizacji, możesz zostać uznany za 

posiadającego ograniczone doświadczenie (chociaż to, co rekruterzy uważają za „zbyt długo”, jest 

bardzo różne). I odwrotnie, jeśli masz C.V. pokazuje to ciągłą karierę zawodową w zakresie 

nieustannych zmian, dlatego możesz zostać uznany za niestabilnego „pomocnika pracy” i z tego 

powodu uznany za mniej atrakcyjnego. Z pewnością jest całkiem możliwe, że niezależnie od 

okoliczności czas spędzony z jednym pracodawcą pozwala zanikać umiejętności poszukiwania pracy. 

Planowanie tego rodzaju omówione tutaj przed przejściem na emeryturę obejmuje pozytywne 



działania, aby temu zapobiec; możesz potrzebować takich umiejętności, aby podjąć się wszelkiego 

rodzaju aktywności po zakończeniu głównej pracy. Można zrobić kilka rzeczy, wśród nich powinieneś: 

• Utrzymuj swoje CV na bieżąco: większość osób poszukujących pracy wymaga posiadania aktualnego 

oświadczenia o swoim pochodzeniu, kwalifikacjach i doświadczeniu, nawet osoba zbliżająca się do 

ciebie może tego chcieć, podobnie jak agencje rekrutacyjne i konsultanci. Te szybko stają się 

nieaktualne. Nie wystarczy, że powiedzą, z kim pracowałeś i jaki jest Twój tytuł zawodowy, z pewnością 

w przypadku nowszych prac powinni poświęcić część swojego ograniczonego miejsca na opisywanie 

osiągnięć oraz tego, co możesz zrobić dla kogoś innego i jak. Rób więc notatki, regularnie przeglądaj 

dokument i aktualizuj w razie potrzeby; łatwo to zaniedbać w ostatnich kilku latach pracy, a następnie 

stwierdzić, że jest to konieczne dla czegoś nowego, w co chcesz się zaangażować. Co więcej, chcę złożyć 

oczywiste stwierdzenie: potrzebujesz dobrze skonstruowanego i napisanego C.V. - jest to dokument 

sprzedaży i nie może być żadnych półśrodków. Jest albo wystarczająco dobry, aby odegrać swoją rolę 

w zdobyciu nowej pracy / roli, albo jest bezużyteczny, tyle makulatury. Może to być coś do 

sprawdzenia, szczególnie jeśli byłeś już w swojej obecnej pracy. Nawiasem mówiąc, list motywacyjny, 

który towarzyszy C.V. jest również niezbędny. W obu przypadkach, pomimo wszystkich szczegółowych 

opublikowanych porad na ich temat, obowiązujące standardy nie są tak wysokie, że nie można zdobyć 

punktów i wyróżnić się, tworząc naprawdę dobry. Pamiętaj też, że chociaż możesz przechowywać 

standardowy dokument w aktach, konieczne może być dostosowanie go do każdej aplikacji, którą 

utworzysz. 

• Aktualizuj swoje umiejętności rozmowy kwalifikacyjnej: może to być trudniejsze niż edytowanie CV, 

ale wszystko, co robisz rzadko, jest trudniejsze niż coś, co możesz ćwiczyć. W związku z tym niektórzy 

powiedzieliby, że warto od czasu do czasu ubiegać się o pracę, nie dlatego, że zamierzasz ją podjąć (a 

przynajmniej nie mając pod ręką dowodów), ale po prostu dać sobie możliwość rozmowy 

kwalifikacyjnej. Jestem świadomy przerażenia, jakie ta myśl wywoła u każdego rekrutera, który to 

czyta. Wystarczająco trudno jest przeprowadzić kampanię selekcyjną bez zmętnienia obrazu przez 

wielu ludzi praktykujących techniki wywiadów, dlatego dodam, że nie jest to coś przesadzonego; ale 

to jest myśl. 

Gdy zdecydujesz się podjąć działania, aby przejść dalej, chcesz mieć pewność, że jesteś w najlepszym 

możliwym stanie, aby to zrobić. Wszystko to jest naprawdę zdrowy rozsądek. Chociaż patrząc na nowe 

działania lub prace, do których będziesz musiał zostać powołany, warto spróbować znaleźć się w 

sytuacji osoby próbującej obsadzić stanowisko. Może to być niewdzięczne i trudne zadanie, ale wiele 

się na tym opiera, koszty popełnienia błędu są z pewnością wysokie. Oczekują, że dobrze się skończysz, 

zdają sobie sprawę, że niewiele kampanii rekrutacyjnych skutkuje powołaniem każdego, kto okaże się 

znacznie lepszy, niż się spodziewano, choć całkiem sporo dzieje się na odwrót. Ułatw im zobaczenie, że 

mają do czynienia z kimś profesjonalistą, nie tylko w zakresie procesu, kimś, kto pomaga mu w podjęciu 

właściwej decyzji, a prawdopodobieństwo sukcesu prawdopodobnie będzie wyższe. Jeśli znalezienie 

czegoś idealnego w tej nowej fazie życia jest ważne i na pewno jest, to procesy związane z jego 

uzyskaniem należy traktować poważnie. Jest to oczywiście kluczowy obszar, jeden z wielu szczegółów 

i taki, w którym dalsza lektura lub badania mogą się opłacić. Bez względu na to, jak czujesz się 

bezpieczny, po drodze pojawiają się zagrożenia, a jeśli na przykład jesteś zmuszany do niechcianej 

wcześniejszej emerytury lub zwolnienia, to chcesz być tak dobrze wyposażony, jak to możliwe, aby się 

odeprzeć. 

Pozostawiając na dobrych warunkach 

Być może to pozornie mały i prosty punkt, może się później okazać nieoceniony - czasem znacznie 

później. Nikt czasu w żadnej organizacji nie jest całkowicie pozytywny. Jest mało prawdopodobne, aby 



spotkać się z szefem lub innymi osobami nad wszystkim. Będą ludzie, którzy zawsze podeszli do 

twojego nosa i inni, w których drobne drobinki charakteryzowały każde twoje zajęcie się nimi. Potem 

wychodzisz i idziesz dalej. To nie jest czas na oddanie się prawemu oburzeniu, a tym bardziej zemście 

- nawet uwaga z kolczastego listu, raportu końcowego lub notatki może zostać zapamiętana i cytowana 

później z kontekstu. 

Odejdź z dobrą łaską. 

Powiedz coś o dobrych rzeczach, z których prawdopodobnie byli tacy, jeśli zdecydowałeś się tam 

pozostać, i nie rób niczego nawet zdalnie podobnego do wroga, kiedy wyjeżdżasz. Jeśli zapytasz 

dlaczego, a pokusa, by choć trochę wyrzucić, może być świetna, powód jest taki, że nigdy nie wiesz, 

gdzie znajdą się twoi byli koledzy (i ex-boss, jeśli o to chodzi). Oni też mogą iść dalej. Możesz 

potrzebować referencji lub porady lub informacji. Wszystko to jest dwukierunkową ulicą i być może 

warto wskazać osobom, które mogą okazać się przydatne w przyszłości, że masz nadzieję pozostać w 

kontakcie, a jeśli pomyślą, że możesz im pomóc w przyszłości, nie wahaj się tego powiedzieć. Mogą 

istnieć kontakty wymagające aktywnej konserwacji, osoby, z którymi zaczynasz nawiązywać kontakty 

sieciowe, a one wymagają dodania do każdego używanego systemu przypomnień. Oczywiście, żaden z 

nich nie powinien być uważany za wniosek, że na pewno będą trudności; podczas poruszania się może 

być niewiele lub nie ma żadnych problemów, choć mogą być ludzie, z którymi można się spotkać nie 

będzie łatwo i naturalnie utrzymywał kontaktu zarówno ze względów społecznych, jak i biznesowych. 

Tak powinno być, ale podczas przygotowań do zmiany, a na pewno w czasie, gdy zmiana faktycznie ma 

miejsce, warto trochę pomyśleć o wygładzeniu ścieżki. Nie bądź jak mój stary przyjaciel, który dostał 

świetną nową pracę i przeniósł się. Zapytałem go później, czy wyjechał na dobrych warunkach. 

„Oczywiście - powiedział - wszystko było w porządku aż do drinków w biurze w dniu, w którym 

wyszedłem. Wypiłem trochę za dużo i nalałem piwa do głowy M.D. ”Nigdy nie wiadomo, kto będzie 

przydatny w przyszłości, więc nigdy nie narażaj dobrego związku przypadkowo lub bez uzasadnionego 

powodu. Dobre kontakty i przyjaźnie są zbyt cenne, aby je zmarnować. 

Nie lekceważ trudności 

Kraje, gospodarki i czasy różnią się, ale jeśli musisz znaleźć inną pracę (lub pracę w niepełnym wymiarze 

godzin) - nigdy nie lekceważ czasu i wysiłku, który może być związany z jej uzyskaniem; z pewnością na 

właściwy nowy post. Jeśli gospodarka jest silna, zatrudnienie jest wysokie, a osoby wykwalifikowane i 

doświadczone są bardzo poszukiwane, to może być mały problem, nawet śmiem twierdzić, że dla 

starszego wnioskodawcy. Jeśli nie, jeśli szczęście jest przeciwko tobie, musisz podjąć odpowiednie 

działania i zrobić to mądrze i szybko. Przedłużony okres bezrobocia nie wygląda dobrze w twojej 

historii, a po pewnym czasie, słusznie lub nie, trudniej jest zainteresować nowych pracodawców. Mogą, 

co zrozumiałe, postrzegać tę lukę jako podejrzaną i postrzegać innych kandydatów bardziej korzystnie. 

Co zatem nie lekceważy tego, co należy zrobić? Wcześniej wspomniano o wszystkich podjętych 

działaniach, które muszą być wykonane dokładnie i dobrze. Tutaj chodzi o ilość. Mądrze mówi się, że 

poszukiwanie pracy może samo w sobie być pracą na pełny etat. Jednak na emeryturze może to być 

ostatnia rzecz, jakiej chcesz. Wykonaj prawdziwą rutynę swoich działań, odkładaj na bok określony czas 

każdego dnia (nawet od 9 do 5) i pracuj nad wszystkimi rzeczami do zrobienia, od sprawdzenia 

możliwości do rzeczywistego ubiegania się o nową rolę. Naprawdę nie możesz mieć zbyt wielu aplikacji, 

które mogłyby Cię znaleźć, i może warto ustawić sobie pewne cele, aby upewnić się, że nałożysz 

wystarczającą ilość chleba na wody. Częściowo jest to po prostu gra liczbowa. Z pewnością nigdy nie 

powinieneś przerywać ani spowalniać innych działań, ponieważ masz optymistyczne nastawienie na 

jedną konkretną pracę, nawet jeśli masz pewność, że wszystko idzie dobrze. Organizacje mogą 

potrzebować czasu - tygodni, a czasem miesięcy - na podjęcie decyzji. Jeśli zaczekasz i zwolnisz inne 

działania, a następnie odpowiedź będzie negatywna, wynikiem będzie po prostu stracony czas. 



Systematyczne wyszukiwanie będzie miało najlepszą szansę na szybkie przyjęcie nowej roli, a przecież 

otrzymanie więcej niż jednej oferty nie zaszkodzi; zawsze możesz wybrać to, co najlepsze. 

Niebezpieczeństwo polega na tym, że zbyt zrelaksowana postawa może oznaczać dłuższy czas na 

znalezienie tego, czego szukasz, lub nawet, że idealna nowa profesja cię kojarzy. 

Na uwagę zasługuje jeszcze jedna droga naprzód. 

Oczekuj nieoczekiwanego 

To, co tu omawialiśmy, to proces, który można zastosować przez wiele miesięcy lub lat, więc rzeczy, 

które się wydarzy, zwroty losu, które wystąpią w tym czasie, chwile wymagające twoich najlepszych 

umiejętności przetrwania i te również, że możliwości będą różnorodne. 

I nigdy nie możesz przewidzieć wszystkiego. 

Ale możesz być w stanie skorzystać z wielu rzeczy, pod warunkiem, że masz spryt. Wiele rzeczy się 

wydarzy, myślę o zmianach w karierze w moim życiu, na które wpływają tak różnorodne czynniki, jak 

śmierć kolegi, przypadkowa rozmowa, firma borykająca się z trudnościami gospodarczymi, odkrycie 

możliwości lub możliwości, których nie znałem , ale które przeceniłem i nieoczekiwane podróże 

zagraniczne. Na każdym etapie kariery bez wątpienia będziesz w stanie spojrzeć wstecz na niektóre 

rzeczy, które podobnie już miały wpływ i pomogły ci przetrwać i iść naprzód. Najprawdopodobniej 

będzie ich więcej, nawet w ostatnim roku lub dwóch przed przejściem na emeryturę. Przygotuj się na 

nich. Nie dokładnie, nie możesz dokładnie wiedzieć, co jest za rogiem, ale jeśli rozwiniesz nawyk 

szukania okazji we wszystkim - nawet w przeciwnościach losu - wtedy możesz zastosować niektóre z 

tych losowych czynników: zapewnić sobie przetrwanie i posuwać się naprzód. To, wraz z rzeczywistym 

i trwającym ostatecznym planem kariery, może popchnąć cię do przodu i, choć może się to wydarzyć 

w przyszłości, może uniknąć konieczności spojrzenia wstecz i powiedzenia: „Gdybym tylko to zrobił…”. 

coś takiego jest prawdopodobnie najgorszym wynikiem ze wszystkich. Planowane podejście i 

planowane przejście może jednak sprawić, że przejdziesz do jednego z najbardziej przyjemnych i 

satysfakcjonujących okresów swojego życia. 

Posłowie 

Jak wyjaśniono tu, musisz pracować nad osiągnięciem i utrzymaniem sprawności zawodowej oraz rób 

to w przemyślany i systematyczny sposób. Sukces nie tylko się zdarza, ale możesz go urzeczywistnić, a 

dzięki temu możesz osiągnąć sukces, osiągnąć określone cele i zmniejszyć prawdopodobieństwo 

katastrofy. Twoje podejście i budowanie kariery jest kluczowym elementem tego, co na to pozwala. To 

podejście nie tylko będzie ci dobrze służyć w dobrych lub codziennych czasach, ale ochroni cię w złych 

czasach. Jest to szczególnie ważne w ostatnich latach kariery, po tym czasie coraz bardziej nie jest po 

twojej stronie i może być mało lub brakuje czasu na naprawienie błędów. Zakończmy jeszcze kilkoma 

krótkimi punktami: 

• Spójrz na część: w jakikolwiek sposób jest odpowiedni; najlepiej jest sięgnąć po najwyższy styl 

panujący w miejscu pracy, na przykład w odniesieniu do stroju. Nawiasem mówiąc, zawsze uważam, 

że kobietom trudniej jest podjąć właściwą decyzję; mężczyźni mają bardziej ograniczony wybór. 

Pamiętaj też, że wygląd to znacznie więcej niż tylko wygląd; co z twoim biurkiem, biurem i nie tylko? 

Twój sposób też się tutaj przyczynia. Jedno zastrzeżenie: wiele ekstremalnych prób zachowania 

młodzieńczego doświadczenia jest, jak ośmielę się powiedzieć, mniej niż udane (na przykład nikt nie 

chce być przedmiotem konkursu „dostrzec perukę”) 



• Efektywnie zarządzaj czasem: Sukces wymaga dobrej wydajności, a dobre zarządzanie czasem to 

umiejętność, którą można zdobyć. W związku z tym powinieneś poradzić sobie z każdym stresem, 

zamiast go zaakceptować i zmagać się z nim 

• Zachowuj się: miejsce pracy może (powinno?) Być zabawne i zdarzają się sytuacje, w których możesz 

pozwolić sobie na kłopoty (departament może wychodzić z domu na drinki z okazji biznesowych lub 

osobistych osiągnięć). Nie pozwól jednak, aby wymknęło się to spod kontroli. Nie chcesz złej reputacji 

i istnieją zagrożenia, takie jak picie, które mogą szybko osłabić Twój profesjonalny wizerunek. 

Większość szefów wolałaby promować kota biurowego niż kogoś, kto ma choćby odrobinę problemu z 

piciem. Podobnie, nie bądź typograficzny jako sprzedawca plotek, aster czasu lub posiadający 

jakąkolwiek inną nieodpowiednią cechę 

• Nie pal swoich mostów: to trudne. Istnieją problemy, które należy rozwiązać (np. Zastraszanie w 

miejscu pracy), ale najpierw przenieś niebo i ziemię, aby zrobić to nieformalnie, jeśli chcesz zachować 

sprawność zawodową. Może to nie być właściwe, ale realistycznie nie będziesz postrzegany jako zasób, 

którym byłeś po przeciągnięciu pracodawcy przez trybunał przemysłowy, ani niekoniecznie poprawi 

twoje CV 

• Ogranicz straty: czasami najlepszą taktyką jest odejście. Pracodawca lub szef, który jest tak trudny, 

że utrudnia twój sukces, może być zmienny, ale zwykle opłaca się zdecydować wcześniej, czy później, 

czy nie można ich zmienić - i dokonać zmiany. Nie chcesz spędzać długiego trudnego okresu, który 

kończy się poczuciem, że powinieneś przejść wcześniej; wpływa to na zadowolenie z pracy i 

doświadczenie w budowaniu, a sterylny okres nie przynosi dobrych wyników 

• Przygotuj się na sytuacje kryzysowe: czasem nawet najbardziej pasująca do kariery osoba może 

zostać złapana (tylko pomyśl, banki były uważane za bezpieczne miejsca pracy). Jeśli musisz przejść 

dalej, warto być na to gotowym 

• Osiągnij: nie odrywaj wzroku od piłki, pamiętaj, że znaczną część tego, co czyni cię atrakcyjnym dla 

pracodawcy, jest twoja zdolność do osiągania zamierzonych wyników, niezależnie od tego, jakie mogą 

być; więc może zajść potrzeba równoległego rozwoju pracy i kariery, ale priorytety są ważne 

• Sprawdź nagrody i satysfakcję: tutaj jest równowaga i większość ludzi tak naprawdę nie chce 

zmaksymalizować nagrody i stracić całą satysfakcję. Jednocześnie, szczególnie po pewnym czasie u 

jednego pracodawcy, łatwo jest stwierdzić, że jesteś traktowany jako coś oczywistego i 

niedoszacowanego. 

Zapamiętaj stare powiedzenie, pierwotnie przypisane Vidalowi Sassoonowi, i nadal warte 

odnotowania - Jedynym miejscem, w którym sukces przychodzi przed pracą, jest słownik. 

Wystarczająco prawdziwe; sztuką jest rozpoznanie faktu i praca nad nim, ale także sprawienie, by praca 

była jak najbardziej bezbolesna. Dobrze wybrane działanie związane z rozwojem kariery wymaga 

właśnie tego podejścia. Następnie liczy się sposób, w jaki postępujesz dalej. Pamiętajcie, co powiedział 

Kahil Gibran: „Trochę wiedzy, która działa, jest nieskończenie więcej warte niż wiele wiedzy, która jest 

bezczynna”. Być może nigdy nie będziesz w stanie powiedzieć, że masz gwarancję satysfakcjonującego 

zatrudnienia przez całe życie, ale dzięki ciągłemu zarządzaniu karierą i rozwojowi możesz 

zagwarantować utrzymanie dożywotniego zatrudnienia i osiągnięcie większości, jeśli nie wszystkich, 

swoich ambicji. Te same podejścia mogą również sprawić, że unikniesz katastrofy lub przeżyjesz ją 

lepiej, jeśli uderzy.  

Podczas gdy opieka i rozważanie są zawsze rozsądne, czasem może być konieczne wysunięcie szyi i 

skorzystanie z okazji (bez tego nigdy nie cieszyłbym się więcej niż dwudziestoletnim 



samozatrudnieniem). Szanse, nawet jeśli zostaną zauważone, nie zawsze są w zasięgu ręki; 

przepraszam, mieszam teraz moje metafory. 

 

DZIAŁANIE: W dynamicznym i nieprzewidywalnym świecie nadal warto dążyć do sukcesu. Może to być 

ciężka praca, jak powiedział lord Thomson z Floty: „Jeśli ktoś chce odnieść sukces, musi pomyśleć. 

Trzeba myśleć, aż to boli. Należy martwić się problemem w umyśle, dopóki nie wydaje się, że nie może 

istnieć inny jego aspekt, który nie został uwzględniony ”. Zbyt łatwo jest pozwolić domyślnie działać. 

Rzeczywiście słyszałem powiedzenie, że pamiętnik jest czymś, w którym staramy się napisać jedną 

rzecz, ale zbyt często musi pisać coś innego. Zaplanuj, co chcesz zrobić, i zaplanuj też niezbędne kroki. 

 

Wypracowanie konsekwentnie udanej kariery, maksymalizacja jej sukcesu i upewnienie się, że pozwala 

ona osiągnąć ambicje i czerpać z niej satysfakcję, oczywiście nie jest kwestią szczęścia, być może 

szczególnie w późniejszych latach. Nie zakończę więc życzeniem powodzenia (choć trochę tego z 

pewnością pomaga). Ale życzę ci powodzenia. W końcu sukces zależy od ciebie, ale jest to możliwe, idź 

i kto wie? Możesz się zaskoczyć. 


